Zarz~dzenie

Nr 8/2017

W6jta Gminy Nowe Miasto

z dnia 03 lutego 2017 roku

w sprawie powolania stalej Komisji w celu oceny i rozpatrywania wniosk6w zlozonych
w wyniku otwartego naboru wniosk6w

0

udzielenie dotacji celowej na

realizacj~

zadan

publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto.

Na podstawie § 17 ust. 3 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzydu Gminy Nowe
Miasto nadanego Zarz~dzeniem Nr 7/2011 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 08 kwietnia 2011
roku ze

zmian~ wprowadzon~ Zarz~dzeniem

Nr 4/2013 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia

07 stycznia 2013 roku, w zwi¥ku z § 6 Uchwaly Nr 142IXXV12013 Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie trybu postypowania
Gminy Nowe Miasto podmiotom niezaliczonym do

0

udzielenie dotacj i z budzetu

sektora finans6w

publicznych

i niedzialaj~cych w celu osi~gniycia zysku na realizacjy zadan publicznych innych niz wskazane
ustaw~ 0

dzialalnosci pozytku publicznego i

kontroli wykonywania zleconych zadan,

0

zarz~dza

wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz
siy co nastypuje:

§1

1. Do oceny i rozpatrzenia ofert zlozonych w wyniku otwartego naboru wniosk6w 0 udzielenie
dotacji celowej na realizacjy zadail publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
Nowe Miasto, powoluje siy Komisjy w skladzie:
1) Mariola Bugalska -

przewodnicz~cy

2) Izabela Rulkowska-Kowalska - sekretarz
3) Jolanta Bandurska - czlonek
4) Elzbieta Zalewska - czlonek

§2

Zadaniem Komisji bydzie ocena pod wzglydem formalnym i merytorycznym wniosk6w
zlozonych na realizacjy zadan publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe
Miasto.

§3
Zasady i tryb dzialania Komisji okresla Regulamin pracy Komisji stanowiqcy zalqcznik ill 1 do
niniejszego zarzqdzenia.

§4
Wykonanie zarzqdzenia powierza Przewodniczqcemu Komisji.

§5
Traci moc Zarzqdzenie nr 12/2013 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 04 marca 2013 roku ze
zmianq wprowadzonq Zarzqdzeniem Nr 612016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 01 lute go
2016 roku.

§6
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Slawomir

Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia 8/2017
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 03 lutego 2017 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI
OCENIAJr\CEJ WNIOSKI 0 UDZIELENIE DOT ACJI CELOWEJ
NA REALIZACJF; ZADAN PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO.

§1

1. Komisja powolywana jest w celu opiniowania oraz oceny pod wzglydem fonnalnym
i merytorycmym zlozonych wniosk6w

0

udzielenie dotacji celowej na realizacjy zadan

publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto.
2. W sklad Komisji powolanej Zarzqdzeniem W6jta Gminy Nowe Miasto wchodzq:
Pracownicy Urzydu Gminy.
3. Komisja pracuje w skladzie minimum trzyosobowym.
4. Komisja po pUblicznym otwarciu kopert zawierajqcych wnioski wraz z zalqcznikami,
obraduje na posiedzeniach zamkniytych, bez udzialu wnioskodawc6w.
5. Pracami Komisji kieruje przewodniczqcy Komisji, a w przypadku jego nieobecnosci
wyznaczony przez niego czlonek komisji.
6. Komisja dokumentuje swojq pracy w fonnie pisemnej w protokole.
7. Sekretarz Komisji prowadzi calq dokumentacjy dotyczqcq wniosku .
8. W przypadku wylqczenia z prac Komisji jej przewodniczqcego, czlonka lub sekretarza,
W6jt Gminy moze uzupelni6 sklad Komisji powolujqc innq osoby.

§2
1. Komisja sprawdza, czy wniosek wraz z zalqcmikami spelniajq fonnalne i merytorycme
warunki okreslone w Uchwale Nr 1411XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia
31 stycznia 2013 roku w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania rozwoju sportu
przez Gminy Nowe Miasto zmienionej Uchwalq Nr 146IXXIII/2017 Rady Gminy Nowe
Miasto z dnia 19 stycznia 2017 roku i w Uchwale Nr 1421XXV/2013 Rady Gminy Nowe
Miasto z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie trybu postypowania

0

udzielenie dotacji

z budzetu Gminy Nowe Miasto podmiotom niezaliczonym do sektora finans6w
1

publicznych i niedzialaj,!-cych w celu osi,!-gniycia zysku na realizacjy zadan publicznych
innych niz wskazane ustaw'!- 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, sposobu
jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadail, oraz w ogloszeniu
wniosk6w

0

0

naborze

udzielenie dotacji celowej na realizacjy zadan publicznych z zakresu rozwoju

sportu na terenie Gminy Nowe Miasto.

2. Komisja przy ocenie formalnej poszczeg6lnych wniosk6w sprawdza czy:
1) wniosek zostal zlozony w zamkniytej kopercie, na kt6rej umieszczono peln,!- nazwy
wnioskodawcy i jego adres oraz peln,!- nazwy zadania na realizacjy kt6rego zostanie
przeznaczona dotacja celowa;
2) wniosek zostal zlozony w terminie okreslonym w ogloszeniu

0

naborze wniosk6w;

3) wniosek zostal zlozony przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym
naborze wniosk6w

udzielenie dotacji celowej na realizacjy zadail publicznych

0

z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto;
4) wniosek zostal zlozony na obowi¥uj,!-cym wzorze wniosku okreslonym w zal,!-czniku
nr 1 do Uchwaly Nr 1411XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia
2013 roku zmienionej Uchwal,!- Nr 1461XXIII/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia
19 stycznia 2017 roku;
5) sprawozdanie z wykorzystania udzielonej dotacji celowej zostalo zlozone na
obowi¥uj,!-cym wzorze okreslonym w zal,!-czniku nr 2 do Uchwaly Nr 1411XXV/2013
Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 roku zmienionej Uchwal,!
Nr 146IXXIII/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 stycznia 2017 roku - dotyczy
wnioskodawc6w, kt6rzy w roku poprzednim otrzymali dotacjy celow'!- na realizacjy
zadan publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto;
6) wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie niezbydne zal,!-czniki;
7) wniosek jest prawidlowo wypelniony;
8) wniosek zostal podpisany przez osoby upowaZnione do skladania oswiadczen woli
w imieniu podmiotu ubiegaj,!-cego siy 0 dotacjy celow'!-;
3. Komisja przy ocenie merytorycznej poszczeg6lnych wniosk6w ocenia:
1) wartosc merytoryczn'!- projektu oraz moi:liwosc realizacji zadania przez wnioskodawcy;
2) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminy cel6w;
3) kalkulacjy koszt6w realizacji zadania;
4) wykonanie

zadail

zleconych

z uwzglydnieniem rzetelnosci

przez

wnioskodawcy

w

okresie

poprzednim

terminowosci ich realizacji oraz rozliczenia
2

otrzymanych na ten cel srodk6w - dotyczy wnioskodawc6w, kt6rzy w roku poprzednim
otrzymali dotacjy

celow~

na realizacjy zadan publicznych z zakresu rozwoju sportu na

terenie Gminy Nowe Miasto,
4. Ocena formalna i merytoryczna wniosk6w dokonywana jest przez Komisjy poprzez
wypelnienia dla kazdego zlozonego wniosku formularza oceny

stanowi~cego zal~cznik

nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Kazdy formularz oceny wniosku zostaje podpisany przez osoby wchodzqce w sklad
Komisji

dokonuj~cej

oceny wniosku.

6. W przypadku stwierdzenia uchybien formalno - merytorycznych lub innych wad wniosku,
Komisja przedklada W6jtowi wlasciwy wniosek wraz z

zal~cznikami

oraz formularzem

oceny wniosku a W6jt Gminy wyznacza termin oraz wzywa wnioskodawcy do ich usuniycia
lub uzupelnienia.
7. Wniosek, kt6rego wad nie usuniyto lub kt6ry nie zostal uzupelniony, pozostawia siy bez
rozpatrzenia.
§3
1. Komisja

sporz~dza

protok61 z przebiegu postypowania

wraz z

peln~ dokumentacj~

przekazuje W6jtowi Gminy Nowe Miasto.
2. Protok61,

0

kt6rym mowa w ust. 1 powinien w szczeg6lnosci zawierac:

1) daty posiedzenia Komisji,
2) sklad komisji,
3) nazwy zadail publicznych,
4) nazwy wnioskodawcy,
5) wyszczeg6lnienie wniosk6w rozpatrzonych z podaniem liczy uzyskanych punkt6w
podczas oceny formal no - merytorycznej,
6) wyszczeg61nienie wniosk6w, kt6re nie byly rozpatrzone z podaniem przyczyn,
7) propozycje Komisji w sprawie podzialu srodk6w finansowych,
8) podpisy os6b

wchodz~cych

w sklad Komisji.

3. Ostatecznego wyboru podmiot6w, kt6re
publicznego wraz z

decyzj~ 0

otrzymaj~

dotacjy na realizacjy zadania

wysokosci kwoty przyznanej dotacji dokonuje W6jt Gminy

Nowe Miasto.

3

Zal~cznik

nr 1 do regulamin
pracy komisji oceniaj~cej wnioski
o udzielenie dotacj i celowej na realizacjy
zadan publicznych z zakresu rozwoju
sportu na terenie Gminy Nowe Miasto.

FORMULARZ OCENY WNIOSKU

o UDZIELENIE DOT ACJI CELOWEJ NA REALIZACJF; ZADAN
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE
GMINY NOWE MIASTO

Nazwa podmiotu

skladaj~cego

wniosek

Nazwa zadania

I

1

2
3

4

5

OCENA FORMALNA
Czy wniosek zostal zlozony w zamkniytej kopercie, na ktorej
umieszczono peln~ nazwy wnioskodawcy i jego adres oraz
peln~ nazwy zadania na realizacjy ktorego zostanie
przeznaczona dotacja celowa?
Czy wniosek zostal zlozony w terminie okreslonym w
ogloszeniu 0 naborze wnioskow?
Czy wniosek zostal zlozony przez podmiot uprawniony do
uczestnictwa w otwartym naborze wnioskow 0 udzielenie
dotacji celowej na realizacjy zadan publicznych z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto?
Czy wniosek zostal zlozony na obowi~zuj~cym wzorze
wniosku okreSlonym w zal~czniku nr 1 do Uchwaly
Nr 141IXXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia
31 stycznia 2013 roku zmienionej Uchwal~
Nr
146IXXIIII20 17 z dnia 2017 roku?
Czy sprawozdanie z wykorzystania udzielonej dotacji
celowej zostalo zlozone na obowi~uj~cym wzorze
w
okreslonym
zal~czniku
2
do
Uchwaly
nr
4

TAK

NIEI

6

7
8

II

I

2

Nr 141IXXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia
zmienionej
Uchwalq
stycznia
2013
31
roku
Nr 146/XXIII/20 17 z dnia 2017 roku - dotyczy
wnioskodawcow, ktorzy w roku poprzednim otrzymali
dotacjy celowq na realizacjy zadail publicznych z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto?
Czy wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie niezbydne
zalqczniki?
Czy wniosek jest prawidlowo wypelniony?
Czy wniosek zostal podpisany przez osoby upowaznione do
skladania oswiadczeil woli w imieniu podmiotu
ubiegajqcego siy 0 dotacjy celowq?

OCENA MERYTORYCZNA

LICZBA PUNKTOW2

1

Wartosc projektu oraz mozliwosci realizacji zadania przez
wnioskodawcy.

2
3

Znaczenie zadania dla realizowanych przez gminy celow.
Kalkulacja kosztow realizacji zadania.

4

Wykonanie zadail zleconych przez wnioskodawcy w okresie
poprzednim z uwzglydnieniem rzetelnosci i terminowosci
ich real izacj i oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel
srodk6w - dotyczy wnioskodawc6w, kt6rzy w roku
poprzednim otrzymali dotacjy celowq na realizacjy zadail
publicznych
z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy Nowe Miasto.

5

SUMA PUNKTOW

naleiy wpisac znak x w odpowiedniej rubryce.
naleiy przyznac punkty w skali od 0 do 10 odr«bnie dla ka1d ej pozycji oceny
do uzyskania - 40.

merytorycznej. Maksymalna ilosc punkt6w

Uwagi: ..... .. ............................. .. ................ .. ........... . ................................. .

Podpisy Komisji:

1 ......................... ......... ... ..... ... ... .
2 ......... ........................................
3 ....... .. ........... . ................ ......... . . .

4 ........... . ....................... . .. . .. . ..... . .

Nowe Miasto, dnia ................................. .
5

